toteuttanut uudet logollaan
varustetut T-paidat. Näitä paitoja
voit ostaa ensimmäisen kerran
Ajon viisikymmentävuotisjuhlissa.
Paitoja löytyy lasten koosta aina
aikuisten suurensuureen kokoon.
Kannattaa olla nopea – paitoja on
rajoitettu määrä!

Ajo´tuksia
Vuodenvaihteessa urheiluseura
Ajon hallitus uudisti hieman
kokoonpanoaan. Hallituksen
untuvikkona pääsin jatkamaan
Saikkosen Kirsin sihteerin uraa.
Sain kasan papereita, muistitikun
sekä mukavan määrän
toimeksiantoja, kuten
kirjoitusvuoron Kylävinkkiin. Mikäs
sen hauskempaa.
Tämä vuosi on merkittävä vuosi
Ajolle. Kylämme urheiluseura
täyttää kunnioitettavat
viisikymmentä vuotta. Täten
kutsuna ilmoitankin, että jokainen
kyläläinen on tervetullut juhlimaan
urheiluseuraamme sunnuntaina
9.6.2013 klo 13 Jokelanseudun
kerhotalolle. Luvassa on sopivasti
puheita, ilahduttavia esityksiä,
paljon tanssia ja musisointia sekä
suunkostukkeeksi Astan herkulliset
kahvit ja kakut. Muistetaan
kuitenkin, että viisikymppisyys on
kaukana vanhasta – vanha olet
vasta silloin, kun joudut laittamaan
huutomerkin sijaan kysymysmerkin
lauseen ”Mitä minä sanoin”
loppuun.
Juhlavuoden kunniaksi Ajo on

Eikä uusi ilme pääty pelkkiin
upeisiin t-paitoihin. Ajon nettisivuilla
on uusi osoite:
http://www.mantsalanurheilijat.fi/kyl
aseurat/ajo/. Näin ollen vanhoja
sivuja ei enää päivitetä.
Uudistetuilta nettisivuilta löydät
tuoreimmat päivityksen Ajon
tapahtumista, joten niitä kannattaa
seurata.

Tapahtunutta
Viimeinkin kesä koitti ja kelkka
laitettiin talviteloille pitkän talven
jälkeen 6.4. Sen jälkeen katse
suuntautui kevään kautta kesään.
Ajon kevätretki järjestettiin 20.4.
Vierumäen urheiluopistolle.
Ohjelmassa oli Vierumäkikisailua,
sporttijumppaa ja lapsille
temppurataa. Iltapäivällä sai käydä
kokeilemassa frisbeegolfia ja päivä
päättyi uimahallissa. Hauskaa oli ja
aika monella aikuisella kolotti
paikkoja sporttijumpan jäljiltä vielä
seuraavalla viikolla.
Toukokuun alussa 7.5. Ajo
osallistui Mäntsälän Urheilijoiden
katuviestiin. Joukkueessa oli Luca
Farigu, Niklas Nuorala, Nora
Farigu, Fanni Antikainen, Eeva
Farigu, Santeri Kouhia, Elisa
Hankonen ja Liinu Nummela.
Sijoitus oli tällä kertaa seitsemäs.
Kiitos osallistujille!

Ajon sisävuorotkin ovat jääneet
kesätauolle, mutta alkavat
uudestaan syksyllä 2013.
Kannattaa siis seurailla tulevan
syksyn ohjelmaa nettisivuiltamme.
Tulevat tapahtumat – lomastartti,
uimakoulu ja yleisurheilukausi
Koivut ovat saaneet vihreän
peitteen ja luonto herää eloon.
Samoin herää kiinnostus kesäisiin
harrastusmahdollisuuksiin.
Koulujen loputtua alkaa lomastartti
3.-7.6 klo 14-15:30 Jokelanseudun
urheilukentällä päivittäin 7-13
vuotiaille. Ilmoittautuminen ja
lisätietoja lomastartista löytyy
kunnansivuilta
http://www.mantsala.fi/tietoamantsalasta/ajankohtaista/uutisetja-tiedotteet/1770-kesan-2013uimakoulut-ja-lomastartit. Samalta
sivulta löytää myös tietoa kesän
uimakouluista.
Kesän kisakausi aloitetaan
vauhdikkaasti. Ajon
yleisurheilutoiminnan avaus
maanantaina 17.6 klo 18
Jokelanseudun urheilukentällä.
Kesän YU-kilpailuja järjestetään
siitä eteenpäin kesä- ja elokuussa
maanantaisin aina samaan kellon
aikaa. Tämän lisäksi kannattaa jo
almanakkaan merkata
mestaruuskilpailut, kylien väliset
kilpailut sekä kauden päättävä
perheensaappaanheitto. Tervetuloa
tapahtumiin koko perheen voimin!
- 17.6. klo 18 Jokelanseudun
kentällä
- 24.6. klo 18 Jokelanseudun
kentällä
- 5.8. klo 18 Jokelanseudun

kentällä
- 12.8. Ajon mestaruuskisat klo 18
Jokelanseudun kentällä
- 19.8. Etelä-Mäntsälän kylien
välinen kisa klo 18 Jokelanseudun
kentällä
- 26.8. Perhesaappaanheitto klo 18
Jokelanseudun kentällä
Mahdollisista muutoksista
ilmoitamme Ajon nettisivuilla.

Jäsenmaksu rästissä?
Oletko unohtanut maksaa Ajon
jäsenmaksun? Ei huolta. Laske
ruokakuntasi ja maksa sopiva
maksu Ajon tilille OP 509 209 - 440
9251. Kirjoita viestikenttään Ajon
jäsenmaksu 2013 ja maksaneiden
jäsenten nimet.
Perhejäsenmaksulla voi yksi
ruokakunta (isä, äiti, lapset)
maksaa maksut köntässä 25 €. Tai
sitten maksut voi maksaa erillisillä
maksuilla: nuoriso-jäsen (alle 18 v)
5 € ja varsinainen jäsen 10 €.
Kiitos kuluneesta keväästä ja oikein
mukavaa tulevaa kesää. Nautitaan
kukista, mehiläisistä ja nähdään
Jokelanseudun kentällä!
Laura Manninen
Urheiluseura Ajon sihteeri
laura@tunne.net

